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األمير سلطان بن فهد أكد أن الكرة السعودية مقبلة على طفرة فنية

)عادل يعقوب(فهد عوض يراوغ مدافعي اجلهراء

عمرو شبانة ورامي عاشور مع رعاة احلفل اخلتامي رامي عاشور واجه صعوبة في النهائي

العبو فريق »كاستلو« خالل التكرمي

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخ علي العبداهلل والشيخة فادية السعد يقطعون كيكة احلفل اخلتامي

لفوزه على شبانة في نهائي مميز على الملعب الزجاجي بالجزيرة الخضراء

ج بلقب بطولة األمير الوالد الدولية لإلسكواش عاشور يتوَّ

برعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، والذي ناب 
عن سموه وزير النفط واإلعالم 
الش����يخ احمد العبداهلل، أسدل 
الستار على بطولة سمو األمير 
العبداهلل  الوالد الشيخ س����عد 
الدولية لالسكواش، بحفل ختامي 
مميز ورائع على امللعب الزجاجي 
في اجلزيرة اخلضراء، حضره 
محافظ مبارك الكبير الشيخ علي 
العبداهلل والشيخة عايدة سالم 
اللجنة املنظمة  العلي ورئيسة 

العليا للبطولة الشيخة فادية 
السعد والرئيسة الفخرية لنادي 
املعاقني الشيخة شيخة العبداهلل 
اخلليفة والشيخ أسامة الصباح 
وعدد من الشيوخ باإلضافة الى 

جماهير غفيرة.
استهل احلفل اخلتامي بعزف 
السالم الوطني ثم أقيمت املباراة 
البطلني املصريني  النهائية بني 
عمرو ش����بانة حامل اللقب في 
العام املاضي ورامي عاش����ور، 
انتهت بفوز عاشور 3 � 1 وجاءت 

نتائج االشواط 9 � 11، 11 � 4، 13 
.1 � 11 ،11 �

وشهدت املباراة صراعا كبيرا 
على اللقب في ظل ما يتمتع به 
هذان الالعبان من قدرات هائلة 
وكانت االنظار تتجه لشبانة الذي 
استفاد منذ البداية من تركيزه 
الذهني العالي ليتمكن من حسم 
الشوط األول لصاحله بجدارة 
بعد ان ش����هد منافسة قوية بني 

الالعبني املميزين. 
وفي األشواط الثالثة التالية 

الذهنية  استجمع عاشور قواه 
والفني����ة ومتكن من حس����مها 
بسهولة في ظل تراجع اداء شبانة 
الذي عانى كثيرا بعد ان سقط 
على األرض، األمر الذي اثر على 
أدائه وهو العائد من إصابة في 
ظهره »ديسك« وبالتالي استسلم 
في الشوط األخير للمباراة والذي 
حسمه عاشور بنتيجة 11\1 في 

دقيقتني ونصف الدقيقة.
بعد ذلك قدم الفنان يوسف 
العماني أغنية مميزة وهي متجد 

سمو األمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل واألعمال واالجنازات 
التي قام بها سموه والتي تفاعل 
معها احلضور بشكل مميز. ثم 
الكأس  جرت مراسيم تس����ليم 
الغالي����ة للفائ����ز باملركز االول 
عاشور وكأس املركز الثاني الى 

شبانه.
م����ن جهته، اش����اد الرئيس 
السابق لالحتاد الدولي لالسكواش 
الباكس����تاني جيهاجني����ر خان 
باحلفل اخلتامي والذي وصفه 

بالرائع، وقال: لقد ابهر اجلميع 
وقدم صورة حضارية عن الكويت 
في التنظيم ومحاكاة التطور في 
اللعبة، وش����كر اجلميع وخص 

بالذكر الشيخة فادية السعد.
بدوره، عبر وزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل عن 
سعادته بتمثيل صاحب السمو 
البطولة بقوله:  األمير في هذه 
لقد سعدت وتشرفت بتمثيلي 
لصاحب السمو في بطولة األمير 
الوالد وما يزيد من سعادتي ان 

هذه البطولة قد أصبح لها بصمات 
واضحة عامليا نظير اجلهد اجلبار 
الذي تقوم ب����ه اللجنة املنظمة 
برئاسة الش����يخة فادية السعد 
التي قدمت للبطولة الشيء الكثير 

بدعمها الالمحدود لها.
من جهتها، عبرت الش����يخة 
فادية السعد عن شكرها وتقديرها 
لصاحب السمو األمير لرعايته 
بطولة األمير الوالد وتقدمي الدعم 
الالمحدود لهذه البطولة الغالية 
على قلوب اجلميع، وقالت: ان 

هذا النجاح الذي القته البطولة 
ما كان ليتحقق لوال اجلهود التي 
بذلها اجلمي����ع وبالذات اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة بإشراف 
مدير البطولة علي الرندي الذي 
بذل جهدا جبارا إلخراجها بهذا 
املظهر. مش����يرة الى ان امللعب 
الزجاجي وصل الى البالد قبل 
انطالق البطولة بيوم واحد ومت 
تركيبه خالل 24 ساعة، وهذا كله 
بفضل الرندي واللجان العاملة 

معه.

رفع عدد أعضاء »السلة اللبنانية« 
وبطولة آسيا ُتنقل إلى الصين

بيروت ـ ناجي شربل
بدأ العد التنازلي إلجناز التسوية اخلاصة باللجنة اإلدارية لالحتاد 
اللبناني لكرة الس���لة، برفع عدد اعضائها الى 15 بدال من 13، بعدما 
أقرت اجلمعي���ة العمومية غير العادية لالحتاد سلس���لة تعديالت 
على بعض احكام  النظام الداخلي. وينتظر ان يتقدم العضو شربل 
باخوس باستقالته، لتمكني اللجنة اإلدارية من الدعوة الى انتخابات 
فرعية لثالثة أشخاص انطالقا من املقعد الشاغر، الى االلتزام برفع 

العدد الى 15.
ويتولى رئيس االحتاد اللبناني للكرة الطائرة جان همام متابعة 
خواتيم التعديالت في احتاد الس���لة، بصفت���ه الرجل األقوى فيها، 
واملمسك بتفاصيل اجلمعية العمومية. وس���تكمل اللجنة اإلدارية 
احلالية برئاس���ة رئيس االحتاد جورج بركات واليتها املقررة حتى 
2012، على ان يتم بعدها البحث في ش���كل اللجنة اإلدارية اجلديدة 
املرتقبة، مع عدم استبعاد حصول تغييرات شاملة في كل املراكز.

وعلى خط آخر، ذكر الرئيس السابق لالحتاد بيار كاخيا بصفته 
املدير العام لشركة »وورلد سبورت فوتبول« راعية نشاطات االحتاد 
اآلسيوي لكرة السلة، ان بطولة األمم اآلسيوية املؤهلة للفائز األول 

فيها الى دورة لندن االوملبية، سيتم نقلها من لبنان الى الصني.

أكد قائد فريق روما لكرة القدم اإليطالي الشهير فرانشيسكو توتي 
أنه لم يفعل شيئا يس����تحق عليه العقوبات التي فرضت عليه بسبب 

أحداث مباراة فريقه مع ليتشي في الدوري اإليطالي.
وتعرض توتي لعقوبة اإليقاف مباراة واحدة والغرامة املالية 20 ألف 
يورو بعد طرده في املباراة أمام ليتشي العتدائه على روبن أوليفيرا العب 
ليتش����ي السبت املاضي. وفي حني يرى اجلميع في إيطاليا أن القاضي 
الرياضي فرض أقل عقوبة ممكن����ة على الالعب، أكد توتي أن العقوبة 

كانت قاسية ألنه لم يرتكب خطأ يستحق عليه هذه العقوبة.
وق����ال توتي في تصريح نش����ره املوقع االلكترون����ي لصحيفة »إل 
كورييري ديللو س����بورت« اإليطالية أمس »ال أستحق اإليقاف في هذه 

املباراة.. أعتقد أن الطرد والغرامة مبالغ فيهما«.
وم����ا يضاعف من صعوبة املوقف على توت����ي أن هذه املباراة التي 

سيغيب عنها ستكون أمام التسيو في لقاء دربي العاصمة اإليطالية.
وقال الالعب »بالنس����بة لي، س����يكون أمرا قاسيا أال أشارك في لقاء 

الديربي.. إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لي«.

توتي: الغياب عن »دربي روما« 
سيكون قاسيًا

مطاعم »كاستلو« كّرمت فريقها

اقام صاحب شركة مطاعم 
البديح حفال  »كاستلو« احمد 
لتك���رمي فريق الش���ركة لكرة 
الق���دم ال���ذي حص���ل على 3 
دورات هذا املوسم وهي دورة 
جمعية هدية الرمضانية ودورة 
االشغال ودورة جمعية صباح 

السالم بحضور رئيس جمعية 
صب���اح الس���الم عبدالرحمن 
العتيبي وعدد من الشخصيات 

الرياضية.
يذكر ان فريق »كاس���تلو« 
يضم عددا م���ن جنوم اللعبة 
السابق  القادسية  امثال العب 

محمد فهاد ونواف محمد ابراهيم 
وشاكر املطيري، واشاد البديح 
بالالعبني واملستوى الطيب الذي 
قدموه خالل مش���اركتهم في 
البطوالت الرمضانية وغيرها، 
مؤكدا انه سيس���تمر في دعم 
الفريق في مش���اركاته املقبلة 

اميانا منه بدور الرياضة.
من جانبه اشاد فهاد بالدور 
ال���ذي قام به البديح من خالل 
تشكيلة الفريق واملنافسة في 
الدورات والبطوالت املختلفة 
وهذا امنا يدل عل���ى اهتمامه 

بالشباب ودعمه للرياضة.

األهلي في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام إنبي 

موقع إنجليزي يسخر من تصرفات إبراهيم سعيد

الحضري نادم على قدومه للزمالك

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يواصل قطار الدوري املصري املمتاز لكرة 
القدم انطالقته اليوم ليصل الى احملطة العاشرة، 
حيث تقام 6 مباريات في افتتاح منافسات هذا 
األسبوع جميعها في غاية األهمية واجلماهيرية 
وأغلبها للكبار في منطقة املنافسة على القمة، 
وتستهل املنافسات بلقاء اجلونة مع اإلنتاج 
احلربي في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت 
الكويت بينما يلتقي طالئع اجليش مع الزمالك، 
واملصري مع االس����ماعيلي، ووادي دجلة مع 
حرس احلدود، ومصر املقاصة مع املقاولون 

العرب في السادس����ة إال ربعا مساء، وتكتمل 
منافسات اليوم مبواجهة األهلي مع انبي في 
الثامنة مساء. من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة 
االحتاد املصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر 
اجتماعا اول من امس مبقر اجلبالية ملناقشة 
عدد من القضايا اخلاصة ببطولة الدوري العام 
بحضور مندوبي أندية الدوري املمتاز، وعددهم 
14 ناديا بعد أن تخلف ناديا املقاصة وطالئع 
اجليش عن احلضور، حيث تناول احلضور 
احلديث عن دوري البدالء ومتت املوافقة عليه 

من قبل مندوبي ال� 14 ناديا.

س���خرت الصحاف���ة اإلجنليزي���ة من 
تصريحات وأفعال العب األهلي والزمالك 
السابق املصري إبراهيم سعيد وقام موقع 
»أي أم سكوتنغ« اإلجنليزي بسرد األفعال 
الغريبة واملشاكل التي كان يفتعلها الالعب 

أثناء مشواره مع الساحرة املستديرة.
وقال املوقع اإلجنليزي أن املدافع املصري 
صاحب ال� 31 عاما والذي كان يلقب بأفضل 
مدافع في افريقيا ال تتذكره اجلماهير اآلن 

بس���بب مش���اكله التأديبية والتي أعاقت 
مسيرته الكروية.

املوق���ع أن تصرفات س���عيد  وأوضح 
الطفولية من خالل استفزازه جلماهير الزمالك 
أثناء فترة لعبه في األهلي والعكس عندما 
انتقل لألبيض وقام باستفزاز جماهير األحمر 
في مشهد غير الئق أدت إلى خروجه من ناديي 
القمة وبقائه حتى اآلن دون عمل بعدما فسخ 

تعاقده مع نادي االحتاد السكندري.

أكد حارس مرمى املنتخب املصري ونادي 
الزمالك عصام احلضري أنه على استعداد 
للتنازل عن كل مستحقاته من أجل مغادرة 
نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه نادم أشد الندم 

على انضمامه إليه.
وقال حارس األهلي السابق في تصريحات 
خطيرة مع قناة »مودرن كورة«: إنه حزين 
على انضمامه للزمالك، مشيرا إلى أنه نادم 
على انضمام���ه إليه، طالبا التنازل عن كل 
مستحقاته املالية من أجل مغادرته في يناير 

املقبل.

وكان احلضري قد انتق���ل إلى الزمالك 
مطلع هذا املوسم، ملدة ثالثة مواسم. وكشف 
احلارس الدولي عن أنه لن يلعب في مصر، 
في يناير املقبل، مشيرا إلى انه سيوقع على 
عقد انضمامه ألحد األندية األوروبية دون 

الكشف عن هويته.
وتعجب احلضري مما أثير اليوم من أنه 
تعدى على اجلهاز الفني بألفاظ خارجة، مؤكدا 
أن هذه التقارير غير صحيحة على اإلطالق، 
وأكد أنه يش���عر بأن هناك شيئا مدبرا من 

اجلهاز الفني من أجل اإلطاحة به.

سلطان بن فهد: »خليجي 20« في موعده

 الكويت يهزم الجهراء وينفرد بصدارة »االتحاد«

أكد األمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية 
الشباب رئيس االحتادين العربي والسعودي لكرة 
القدم ان دورة كأس اخلليج العش���رين س���تقام 
ف���ي موعدها في اليمن م���ن 22 اجلاري وحتى 5 

الشهر املقبل.
وقال األمير سلطان في حديثه الى برنامج »في 
العمق« عبر قناة دبي الرياضية ان »اجلانب األمني 
في البطولة سيكون مؤمنا وخالل اجتماعي األخير 
مع وزير الشباب والرياضة اليمني حمود عباد أكد 
ان كل شيء سيكون جاهزا لضمان سالمة جميع 
الوفود املش���اركة في البطولة وسيتم توفير 30 
ألف جندي وعزل منطقة وجود الوفود عن باقي 

املناطق األخرى«.
وعن املشاركة السعودية باملنتخب االوملبي قال 
الفرصة والصالحيات  املدرب بوسيرو  »أعطينا 
الختيار العناصر التي س���يلعب به���ا، علما أن 
التشكيلة الرسمية للمنتخب تضم 36 العبا وسيتم 
اختيار 26 منهم بنظرة فنية من جانب اجلهاز الفني 

دون التدخل في فرض أي قائمة عليه«.
ورأى األمير سلطان ان »كأس اخلليج تسير من 
دورة الى اخرى نحو األفضل وفي آخر بطولتني مت 
تالفي الكثير من السلبيات السابقة«، مشيدا »بالفوائد 
العديدة لدورات كأس اخلليج من حيث ظهور املنشآت 

وزيادة مس����احات االلتقاء بني االخوة ودورها في 
تطوير كرة القدم في املنطقة، ورغم ان بطوالت كأس 
آسيا وتصفيات كأس العالم تعطي فوائد فنية أكثر 
للفرق لكن تبق����ى كأس اخلليج بطولة محببة الى 
نفوس كل شعوب منطقة اخلليج وينتظرونها بفارغ 
الصبر«. وأكد ان »املنافسة على اللقب حق مشروع 
لكل املنتخبات وكذلك للمنتخب السعودي«، معتبرا 
ان »بطولة كأس اخلليج تتميز بأن احلالة النفسية 
فيها توازي الفنية وليس بالضرورة ان يفوز فيها 

الفريق األفضل فنيا«.
وكشف األمير سلطان ان »الكرة السعودية مقبلة 
على طفرة فنية من خالل اخلطوات التي اتخذت، 
حيث انه بعد نهاية تصفيات مونديال 2010 كانت 
هناك جلنة تطويرية داخل احتاد الكرة السعودي 
تضم خبراء من اجنلترا وفرنس���ا والسعودية، 
وجرت عملية تقييم شاملة للمنتخبات كافة وكيفية 
الوصول الى أفضل طريقة إلعدادها نحو األفضل، 
وخالل الفترة املقبلة س���تبصر الدراس���ة النور 
والتي ستكون حتى عام 2022، وستلحظ عملية 
إقامة املعسكرات وتطوير الدوري السعودي، كما 
سنعمل على إنشاء اكادمييات لسن حتت 14 و12 
سنة في الرياض وجدة والدمام، ألنه الحظنا انه 

يوجد عيوب في تأهيل الالعبني الناشئني«.

مبارك الخالدي
واصل الكويت صدارته لفرق 
املجموعة الثانية من منافسات 
كآس االحت���اد بعد فوزه على 

اجلهراء 0-1 
أحرز الهدف الوحيد للكويت 
عل���ي الكن���دري )61( ليرفع 
األبيض رصيده الى 12 نقطة 
فيما بقي رصيد اجلهراء عند 
ال� 4 نقاط في املركز األخير، 
وش���هدت املباراة حالتي طرد 
لفهد ع���وض واحمد الصبيح 
من الكويت. أدار املباراة احلكم 

عبدالعزيز جاسم.
وحافظ الصليبخات على 
مركزه كثاني املجموعة ب� 8 نقاط 
بع���د ان تعادل مع الفحيحيل 
2-2 حيث أحرز للصليبخات 
مش���عل ذي���اب وويلس���ون 
انطوني���و من ضرب���ة جزاء، 
الفحيحيل  فيما أحرز اهداف 
حسني سراج والتونسي ماهر 
عامر وارتفع رصيد الفحيحيل 
الى 8 نقاط وشهد اللقاء طرد 
التونسي ماهر عامر في الثواني 
األخيرة من املباراة التي أدارها 

احلكم علي طالب.

الديحاني يشيد 
بتكريم الفهد

اش���اد مدي���ر ع���ام 
ف���رق قطاع الناش���ئني 
القادسية  والشباب في 
رفاعي الديحاني بتكرمي 
الشيخ عذبي الفهد لفرق 
املراحل السنية في كرة 
القدم حتت 12 و14 و18 
س���نة، لتقدميهم نتائج 
ممي���زة ف���ي البطوالت 
احمللية وتصدرهم هذه 

املسابقات.
الديحاني ان  وق���ال 
التكرمي لي���س بغريب 
على الفه���د الذي اعتاد 
على تقدمي الدعم املادي 
واملعنوي لفرق النادي، 
مشيرا الى ان هذا التكرمي 
يعكس حرصه واهتمامه 
الشديدين بفرق القاعدة 

في القادسية.
واض���اف ان الفه���د 
وعد باملزيد من التكرمي 
والدعم في املستقبل في 
حال استمرت الفرق في 

تقدمي النتائج املميزة.

الس���احل م���ن  ومتك���ن 
اقتناص نق���اط مباراته امام 
الش���باب، حيث تغلب عليه 
2-1 واحرز للشباب مسعود 
فريدون )18( وتعادل للساحل 

خالدالقحطاني )41(، واضاف 
حسن العجمي الهدف الثاني 
الساحل رصيده  )43(ليرفع 
الى 7 نقاط فيما بقي رصيد 

الشباب عند 5 نقاط


